
أنيسة أشقر وموشيه غرشوين: جسد

اللويب ماكن للفن

من خالل الزجاج املواجه لشارع "اللويب - ماكن للفن"، تدعو األلوان الزاهية املُشاهد 
إىل دخول الفضاء؛ البنفجسي، األخرض، األمحر، األصفر، وقوس اكمل من األسود 

يالمس الذهب ويلّطخ األوراق البيضاء.

عىل جدران احلّي، جبانب بعضها البعض، ُعلّقت لوحات زيتية عىل ورق للفّنانة 
أنيسة أشقر من السنوات األخرية ومطبوعات للفّنان موشيه غرشوين من مثانينيات 
وتسعينيات القرن املايض. إّنه لقاء محيمي ينتج حلظة ترّيث بني أمعال فّنانة وفّنان 

تفصل بيهنام مسافة من السنوات الضوئية، سواء من ناحية االنمتاء القويم، االثين 
أو اجلندري. اللقاء بيهنام يدعو املشاهد إىل المتّعن يف أمعاهلام عن طريق تعقيدات 
اإلمياءات التصويرية اليت تتجىل عالماهتا يف كثافة وفائض املادة. يف هذه األمعال 
باإلماكن اإلحساس بكيفية جتّسد املادة نفهسا بالشغف يف معلية التصوير الزييت 

املادي، ذلك الشغف املحشون بعالقات القوة الفريدة - املتناقضة أحياًنا - اليت يعمل 
لّك مهنام فهيا وضدها.

أنيسة أشقر يه فّنانة اجلسد، حيث ميكن تتبع جذور إمياءاهتا التصويرية يف أمعاهلا 
األدائية؛ يف العمل األدايئ ميي ميي، الرشق األوسط، عىل سبيل املثال، والذي افتتح 



معرضها الشامل يف متحف احلضارات اإلسالمية واملرشق يف برئ السبع عام 2017 
)"ذهّب أسوُد"، القّيتان: داليا منور وشارون ليوئر سريك(، ركعت أشقر عىل ركبتهيا 

لتفرك وتهنمك يف تنظيف جسادة أتت هبا من بيت والدهيا، حيث أحرضت معها 
خصيصا هلذا العرض االدايئ مياه من حبر عاك. مكا وقّدمت للجمهور حبات من المتر 
امللفوفة بأوراق ذهبّية، بيمنا اكنت تداور احلديث خالل العرض مع والدهتا وبقية أفراد 

العائلة الذين تواجدوا يف املعرض.

مكا هو احلال يف العديد من أمعاهلا األدائية، يف هذا العمل أيًضا تنسج اشقر سلسلة 
من اإلجراءات اليت تعمتد  بطبيعهتا عىل سريهتا الذاتية اخلاصة، واليت مّت إبرازها 

وتكثيفها من خالل لغة مرسحية أسطورية شعرية محشونة بالسياقات السياسية 
الطبقية. وهكذا، عىل سبيل املثال، فإن عنرص التطهري والطهارة والتنظيف، الذي 

يتكرر يف العديد من أمعاهلا األدائية، يزنلق من معلية التنظيف اليومية يف السياق 
العائيل إىل منظوم يمشل املامرسة السائدة يف اإلسالم لطهارة اجلسد. مكا ويرتبط 
العمل االبدايّع أيًضا بالبعد السيايس وتفكيك عالقات القوى اجلندرية والقومية، مكا 

يمّت التعبري عهنا يف اخلطاب عن "التبيض اإلثين" يف السياق اإلرسائييّل.

خالل العمل األدايئ جند ان االنتقال من التفاين يف العمل إىل السيطرة يعّب عن قلب 
عالقات القوة بني اجلنسني، حيث ُيْسِقط عىل عالقات القوة بني املشاهد والفّنانة أيًضا. 

يف كتالوج املعرض يف برئ السبع يكتب د. حسين اخلطيب حشادة: "تقلب الفّنانة 
املسألة رأًسا عىل عقب، فتتغلب املرأة )األنىث( عىل الرجل يف الهناية، سواء بواسطة 
غوايته، أو من خالل إغراقه يف إناء تغيل فيه القهوة العربية، تلك اليت اكنت تصنعها 

له يف البداية لتليب طلبه، أو تغسل جسد الرجل بواسطة احلليب األبيض، والذي 
متارس بواسطته معلية غسل الرجل األسود لرتمز لعملية تطهريه من الدنس، أو لتعيده 
طاهًرا مكا ولدته أّمه"1. عن قلب األدوار وخشصية املرأة اليت ترفض ماكنهتا التقليدية 

د. حسني الخطيب شحادة، "تضاريس ذهبية – أنيسة أشقر"، في أنيسة أشقر: ذهّب أسوُد   1
)كتالوج المعرض(، متحف الحضارات اإلسالمية والمشرق، بئر السبع، 2018-2017، ص 54. 
يبدع شحادة في وصف قلب األدوار هذا كعمل تحدي المسلمات الثقافة العربية، وتقمصها 
عبر مقالته  الشبقية.  بحكمتها وسلطتها  الملك شهريار  تتغلب على  التي  لشخصية شهرزاد 
يقوم شحادة بعملية مسح لعالقة الفّنانة المعقدة وصوغ ثيمة في الموروث العربي، وتبيان 

مواقفها المتحدّية عبر الكتابة على وجهها.



يكتب طال ديلك: "]…[ قامت أشقر خبلط ومتويه وتقويض املنظومة الثنائية الفاصلة 
بشلك مصطنع بني "األنثوي" )اجلسد، التعددية واحلسية( وبني "الذكوري" )الكالم، 

الفرد، العقالين(، وكذلك بىن خمتلقة أخرى مثل األبيض، الغين والهيودي الذين يمت 
متييمه عن االسود، الفقري واملسمل".2 

جتلب اشـقر معها يف أمعاهلا األدائية مياه البحر اليت ُتنسـب هلا فضيلة الطهارة، 
ويف املقابـل جتلـب القهـوة، او مادة الزفت، باإلضافة لعجينة المتر اليت تلطخ هبا 
اليديـن. انتقاهلـا إىل التصويـر الزييت والرمس مبواد أكرث تقليدية – ألوان زجاجية 

وزيتيـة ورذاذ – يـوازي تضـاؤل حضور التصوير التخشييص يف أمعاهلا. لكن ايًضا 
يف لوحاهتا، فإن جسـدها، الذي تسـتخدمه كوسـيط يف أمعاهلا األدائية، يتحّول وينقلب 
إىل مسـطح للتصوير الزييت. يرمز االنتقال إىل التصوير الزييت يف دوره أيًضا إىل 

االنتقال للتعامل مع اهلوّية بواسـطة اللون، اسـتخدام النص واإلمياءات التصويرية 
املجردة، اليت تتطّور أحياًنا عىل شـلك تصويرات نباتية. وهذا هو ماكن التقاء أمعاهلا 

مع أمعال غرشوين.

يتأسس هذا املعرض الثنايئ، مكا ذكرنا، عىل اإلمياءات اجلسدية وفائض يف 
استعامالت التصوير الزييت. شلّك ظهور هذا الفائض لدى غرشوين مرحلة جديدة بعد 
حنو عقدين من العمل املفاهيمي "اهلزيل". الكّتاب والاكتبات الذين تطرقوا إىل مرشوع 
غرشوين اهلائل يؤكدون مجيعهم عىل ديالكتيك التناقضات املتدفقة عىل سطح أمعاله 
يف تلك املرحلة اجلديدة: بني اجلسد والروح، احلدس والفكر، اللغة واإلشارة، الهيودي 
واإلرسائييل.3 وتتجىل تعبريات هذه املرحلة بشلك أكرث وضوح يف بداية المثانينيات، 

طال ديكل، "الجندر والحواس: الفن لدى أنيسة أشقر"، مجلة توهو، 7 نيسان، 2018.  2

االحجية"،  وفي  المرآة  "في  تسلمونة،  يغال  غرشوني:  أعمال  عن  المهمة  النصون  بين  من   3
المعرض(،  )كتالوج   1980-1986 غرشوني،  موشيه  في:  ودمي"،  "بحليبي  ليڤي،  إيتمار 
رافق  الذي  )الكتاب  غرشوني*،  سمل،  بريتبرغ  سارة  1986؛  القدس،  إسرائيل،  متحف 
 Through the Glass," لويطا،  هرتن  دوريت  2010؛  للفنون،  أبيب  تل  متحف  المعرض(، 
 Neue ،)كتالوج المعرض( Moshe Gershuni : No Father, No Mother :في ،"Darkly
دائم"،  اضطراب  "غرشوني:  امير،  يونتان  مقالة  وكذلك  2014؛  برلين،   ،Nationalgalerie

.)https://www.erev-rav.com/archives/47636( 15.1.2018 ،عرڤ راڤ
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حيث بدأ بإنشاء لوحات تعبريية "سيئة" وكثيفة عىل الورق. خطوة اعتبت يف بدايهتا 
خكطوة تراجعية. اكن ذلك رمس-تصوير زييت نفذه غرشوين راكًعا عىل يديه وقدميه 
مبساعدة اليدين، وبدون وسيط ومن خالل القرب اجلسدي ملسطح اللوحة امللقاة عىل 
األرض، عىل حنو حّد من جمال رؤية الفّنان للعمل، لكنه بذلك نرى اّنه قد زّوده بنوع 

من "املُلكية" والسيطرة اجلديدتني عىل العمل.

يف مقالته "حبلييب وديم" يصف ايمتار ليڤي اإلمياءة التصويرية لدى غرشوين يف 
تلك السنوات: "يرمس غرشوين راكًعا عىل أربعة – كوضعية احليوان أو كطفل حيبو. 

الرأس ال يرتفع كثرًيا عن البطن واخلارصتني. يف هذه الوضعية، تنحسب اليدين 
من مستوى أعضاء تشغيل متطورة، إىل مستوى األطراف – ركية للجسد، اليد 

اليت ترمس، تضغط اللون عىل الورق، محتل وزًنا كبرًيا".4 يعتب ليڤي قرب غرشوين 
اجلسدي من الورق اختياًرا إلعاقة َتفِرض عىل الرّسام حالة حتّرر من الوضعية 

العمودية العقالنية، وعودة إىل الوضعية األفقية الرشجية ل]…[ حيوان جرحي حيرشج، 
أو موقف إنساين تتصارع يف داخله حاستا الهشوة والَذْنب".5

يتشلّك النحو البرصي املُتولّد من خالل قيام غرشوين الراكع بطيل األلوان، أو من 
خربشة حروف مبعرثة آليات من التوراة والكتب املقدسة، مثاًل، دعاء القديش - من 

الديانة الهيودي )من سلسلة النقوش الغائرة من العام 1984(، نداءات بلغة يومية )"يا، 
جندي، كيفك"(، اعرتافات أو توّجه لخشص غائب-حارض )"احيك، سامعك"(. تمشل 

مجموعة الوسائل التصويرية، ويه اسمترار الستخدام أعضاء جسده، تلطيخ قاعدة 
اللوحة عن طريق سكب األلوان، تكرار احلراكت، ملس األلوان اليت عىل سطح اللوحة 

بكف اليد وبأطراف األصابع، واليت تواجه صعوبة جسدية يف تنفيذ العمل، لكهنا 
تواصل تنفيذه مرة تلو االخرى. كثافة األلوان يف هذه األمعال، تقاوم لّك تسايم 
تصويري وتتاكثف من خالل استخدام الرموز مثل مجنة داود، الصليب املعقوف، 

اهلالل أو الزهرة، وكأهنا تنبثق من الالويع. والنتيجة يه نسيج مضغوط من مراحل 
لغة، رموز وإمياءات اإلضافة واإلزالة، التأشري واحملو. 



الناجت اإلمجايل ألمعال غرشوين يغرق بعالمات فارقة )ستيغامتا( حلركة دامئة، 
كومصة من يتنقل ويتأرحج بني السيايس والثقايف، بني السلطوي اخلاريج 

والخشيص واالعرتايف، بني قوة احلياة وهشوة وإيروس االجنذاب لملوت، وبالذات، 
من تلك الوضعية للجسد الذي يقوم بعملية الرمس. يّديع تسملونا أن من يشاهد 
أمعال غرشوين: "]…[ خيتب يف أعقاب الفّنان معلية تطهري من ]…[ اخلالص عن 

طريق التلّوث ]…[ من وراء الروث يلوح العزاء وتتجىل الطهارة، مكا يف حماور مذحب 
إيسهنمي لغرونيفالت – اللوحة اليت تشلك مرجعية ثابتة لدى غرشوين من الناحية 
الفّنّية. تتغّذى جتربة املُتليق من االحنراف الذي يف اللوحة، من زركشات الاكرثة، 

من عصاب حماولة الرمّس ضد اجلنون، من متاس بني رغبة املوت ورغبة املتعة ]…[".6 
سلسلة نقوش غرشوين يف سنوات المثانينات اليت تشارك يف هذا املعرض تبعدنا، 

ظاهرًيا، عن شدة احتدام لغته الفّنّية ورصاحهتا املألوفة. ومع ذلك، فإن غرشوين 
هو أحد الفّنانني النادرين القادرين عىل تكريس طاقة ودراما اللوحة أيًضا عن طريق 

الطابع املعتدل واملتأين للطباعة، وبدون أن تفقد قوهتا.

أنيسة أشقر، عىل غرار غرشوين، منحنية راكعة يف أمعاهلا األدائية، من خالل 
التفاين واملقاومة املجدوالن ببعضهام، وهو ما تفعله مع الورق. العالمات الباقية 

عىل سطح اللوحة يه نوع من آثار العملية اجلسدية، احلركة من الرأس إىل اليدين 
اللتني تتجاوبان مث ترتدان إىل اخللف. تتحّول معلية التصوير الزييت إىل تأشري حلبة 
الرصاع، يف حني خيزتن جسد الفّنانة منظومة لقوى سياسية، ثقافية وجندرية، مكا 

يف صور املالمكة من العام 2004 )بطلة ]دمحم عيل[(. تركع اشقر فوق الورق، مكا 
غرشوين، بوضعية ُتقّيد اليدين ولكهنا حتّرر الذاكرة اليت متر عب اجلسد. خالل العمل 

عىل اللوحة فإهنا مكا تقول: "أصنع موجات من الفيضان، ولكيّن داخل هذه الفوىض 
أحافظ عىل األشياء القريبة مين مثل الذكريات". وهذا متاما ما يرتدد صداه يف البقعة 
التجريدية واللون: أبيض من حقول القطن احمليطة حبي بربور الواقع يف جنوب عاك، 
حيث مسكن طفولهتا، ولون الّب البيّنّ املطحون، أو سواد الزفت لعامل البناء. ميزتج 

اللون، ينسكب، يترّسب، ُيرش أو ينساب عىل الورق املوضوع عىل األرض، هكذا يفقد 
التصوير رمزيته الواحضة اليت ميكن تفسريها بشلك قاطع، ليكسوه واقع مملوس 

)ومن هذه الناحية فهو جتريدي(. هكذا، يف سلسلة "الكثبان الرملية يف عاك"، تتحول 
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بقعة املُغرة )بيّن مييل لالمحرار او االصفرار - االوكر(– واليت يبدو أهنا تعود إىل 
ذكريات طفولهتا من كثبان الرمال عىل شاطئ عاك – إىل أرضية تظهر علهيا محشات 

سوداء دقيقة، كأغصان حمروقة، تقف سًدا أمام الذاكرة العينّية اليت جيري التمليح 
إلهيا فقط يف امس السلسلة املتضمن يف أمعاهلا.

عنف القوة يف لوحة أشقر املُشبعة هو، مبفهوم ما، أيًضا نتاج تارخي الرصاع الوايع 
النامج عن تعدد اهلوّيات السياسية املتجسدة يف أمعاهلا كفّنانة فلسطينية تعيش يف 
إرسائيل. فيف اخلطاب اإلرسائييل الهيودي محتل مقوالت "معل عريب" و"ذوق عريب" 
دالالت سلبية. ومن هنا، فإن "التصوير الزييت العريب" هو أيًضا تصوير زييت "يسء" 

مقارنة بالتصوير الزييت الغريب، والذي يمشل التصوير الزييت اإلرسائييل الذي يعتب 
نفسه امتداًدا مبارًشا له، صاحب الذوق الرفيع والفكري. تستخدم أشقر لكيشهيات 

، وكتحٍد للروح املفاهيية  مثل "الصوابية التصويرية" كرافعة تحشن شغفها للفعل الفيّنّ
اهلزيلة أو "الذوق اجليد" الذي أّسسه حقل الفنون احمليّل. فهي تبين لغهتا املستقلة 
عىل خلفية هذا الرصاع، عن طريق التوتر الدامئ بني ما يأيت من "البيت" )اللكامت، 
الصور، املوسيىق، الرواحئ واملواد( وبني العالقات املُقّنعة )التكرمي أو النقد( مع الفّن 
اإلرسائييل الهيودي، ومع مرشوع غرشوين عىل سبيل املثال. فهي ختتار االبتعاد 

عن التقاليد التخشيصية اليت تتعامل مع الرسد الفلسطيين حبد ذاته، وتعرض بدله 
تصويرها الزييت التجريدي، الذي لكام اكن أكرث ثراًء وريادة، يحجن باحلفاظ عىل 
نقاط التواصل مع املواد الخشصية، مثملا تهشد عىل ذلك أمساء بعض األمعال، 

وبضمهنا "رجل احلديد"، العمل الذي يتناول عالقهتا مع والدها والعمل "أيم العزيزة".

تتضمن اللغة التصويرية اليت طورهتا أنيسة أشقر: الشطف، الرش، سكب وطيل 
األلوان بواسط اجلسد، والتلّون الشديد الذي جيمع الذهيب، األسود واألمحر وتشلّك 

ثراًء نسيجًيا فوق الورق. تنتج أشقر تشكيلة واسعة بني التقليل والتكثيف: يف مجموعة 
"أيم العزيزة"، محشة وحيدة من األسود القامت الطرّي، الذي يشبه الزفت، يف مركز 

اللوحة، حُتّرك الفراغ احمليط هبا. بيمنا يف مجموعة "رصاع داخيل"، فإّن كثافة البقع 
السوداء وامحلراء عىل الورق، اليت تشلّكت بعمليات متكررة من اإلضافة واحملو، 

تاكد تؤدي إىل حتطم اللوحة داخل نفهسا. رسومات أشقر حتدث يف الساحة ما بني 



القوة املاُمرسة عىل الورق والتحرير الذي يتيح للبقعة السائلة التشلّك تلقائًيا وللون أن 
يسيل إىل أسفل حدود اللوحة. هذه األمعال املتعاكسة ُتردد أصداء حراكت التنظيف 

والتلطيخ، وكذلك قلب عالقات السيطرة يف أمعاهلا األدائية. 

متارس أشقر هذا الفعل املزدوج من احملو والتأشري أيًضا بواسطة الكتابة باللغة 
العربية. النصوص اليت تكتهبا خبط اليد يه جزء من لغة كتابية، ترتاوح بني فّن اخلط 

والرمس احلّر الذي حيايك الكتابة. اللكامت املكتوبة تؤدي دور احلديث امحليمي، 
الداخيل، النسايئ جبوهره، للفّنانة مع نفهسا، وهو موّجه أيًضا إىل قراء اللغة 

العربية، عىل غرار احلديث املبارش مع املشاهدين خالل أمعاهلا األدائية. تضع هذه 
الكتابة أمام املتلقني الذين ال يتحدثون العربية حاجًزا، ويه مبثابة إمياءات برصية 

فقط؛ معل حيجب عهنم البعد العاطيف الذي تحشنه اللكامت يف أمعاهلا، مكا يقول 
حسين اخلطيب حشادة.7 يذّكرنا هذا الفعل بالدجم بني امجلال والتحّدي يف صور 

أشقر وأمعاهلا الكتابية اليومية اليت متارهسا عىل وجهها. معلية الكتابة بالعربية، يه 
معلية تدخل يف منظومة التجريد والتخيّف مبفهوم معني، حيث ترفض المتوضع كفّن 

خط لطيف للعني وفارغ من املضمون، فهي من خالله تطيح بوجه الناطق بالعبية كونه 
خارج فهم هذه الكتابات. أشقر اليت تكتب\ترمس تصوغ هوّيهتا حنو الداخل وحنو 

اخلارج يف آن واحد بعملية مزدوجة من النرش وعدمه، سواء عىل برشة الوجه، عىل 
القامش أو عىل الورق.

الكتابة، اخلربشـة واللكمة، متثل لدى غرشـوين، من المثانينيات وصاعًدا، عودة ذلك 
الصوت اإلنسـاين، امحليمي والدافئ. شـظايا امجلل يف أمعاله متثل صوت الفّنان، 

الغمغمة واهلمهمة أثناء معلية الرمّس. عاد غرشـوين من خالهلا حتديد موقعه بالنسـبة 
ا جديًدا داخل عامل العبية  لعامل املفاهمي والعواطف الهيودية، وبىن لنفسـه حّيً

اإلرسائيلية والعبية الهيودية. ومع ذلك، مكا تشـري سـارة بريتبغ مسل، إذا اكن 
هذا الصوت تعبرًيا عن "]…[ املنبع األول، املصدر الذي ينبع من اجلسـد، ]حينئذ[ 
فـإن الكتابـة املعجمية حمتـوه، وتفقد املصدر والخشيص".8 وبالتايل، فإن الكتابة 

الخطيب شحادة، مصدر سابق، ص 58-59.  7
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داخل أمعال التصوير الزييت لدى غرشـوين يه معلية من التأشـري واحملو يف الوقت 
نفسـه، االختفاء واحلضور. يف املطبوعات املعروضة يف هذا املعرض، تظهر الكتابة 

أحياًنـا عـىل أهنـا بقايا أصبحت رمًسا جتريدًيا، ورمسا نباتيا ُينسـج داخل الرموز 
البيانية، وحكروف مكّونة من عالمات اسـتفهام تشـبه اجلنني لتغمر سـطح العمل 

بالويع والشك الذاتيني.

هذا اجلانب املزدوج من التأشري واحملو، استحضار األنا وإخفائه، هو عنرص مهّم 
مشرتك يف أمعال موشيه غرشوين وأنيسة أشقر. عالقة أشقر املعّقدة باللغة العربية 
ترّدد صدى عالقة غرشوين املعقدة بالعبية. جتيب أشقر، من مسافة سنوات، وعن 

طريق قلب األدوار، عىل السؤال الباليغ الذي طرحه غرشوين يف هناية سنواته 
املفاهيية، عندما كتب\رمس عىل جدران جالريي جويل م. "من هو الصهيوين ومن 

ال" )1977(. قدم غرشوين لوحة نيو-هيودية )الهيودية اجلديدة(، لكهنا كونّية يف روحها، 
كإجابة حممتلة عىل ذلك السؤال الذي رّدد بدوره السؤال الذي اكن شائعا يف تلك 
الفرتة: "من هو الهيودي؟" من منظور معارص، فإن المتّعن يف أمعال أنيسة آشقر 
احلالّية يوفر للجمهور اإلرسائييل إجابة جديدة، بل ومفاجئة، عىل سؤال الرشخ 

البنيوي يف داخل إرسائيل.
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